
1. MOET U VAKER PLASSEN DAN VOORHEEN?
Het meest voorkomende symptoom van diabetes type 2 is veel plassen. 
Dit komt doordat uw nieren heel hard moeten werken om het teveel aan 
suiker uit uw lichaam te filteren.¹ De nieren doen dit door de suiker in uw 
bloedbaan te verdunnen door vocht uit andere weefsels in uw lichaam 
aan het bloed toe te voegen. Dit extra vocht verlaat het lichaam met de 
urine, waardoor u meer moet plassen en uitdroogt.² Door de uitdroging 
wordt uw lichaam aangezet meer te drinken, waardoor u nog vaker moet 
plassen.¹ 

Deze checklist gaat dieper in op enkele vaak voorkomende symptomen van diabetes type 2. Waardoor 
worden deze symptomen veroorzaakt? En wat zijn de gevolgen? Vul de checklist in en bespreek uw 
antwoorden met uw zorgverlener. Kent u iemand die deze informatie zou kunnen gebruiken? Laat hem 
of haar de PDF lezen! #AtTheHeartOfDiabetes

2. BENT U VAAK MOE?
Omdat uw lichaam minder goed suiker kan gebruiken om het lichaam van 

energie te voorzien, voelt u zich moe.¹ Als de bloedsuikerwaarde hoog blijft, 
wordt het bloed ook dikker. Daardoor wordt het moeilijker om zuurstof naar de 

cellen te transporteren.³ De uitdroging van uw lichaam kan bij deze 
vermoeidheid ook een rol spelen.¹ 

3. HEBT U STEEDS HONGER, HOEVEEL U OOK EET?
Doordat uw lichaamscellen de meeste voedingsstoffen niet uit uw bloed 
kunnen opnemen, kan uw lichaam het voedsel dat u hebt gegeten niet 
omzetten in energie. Het energietekort dat hierdoor ontstaat, versterkt het 
hongergevoel.⁴ Omdat u zich niet verzadigd voelt en blijft eten, zal uw 
bloedsuikerwaarde nog meer stijgen.⁵ Het gevolg hiervan is vermoeidheid 
en meer dorst.⁶ 

4.  ZIET U WAZIG?
Hoge bloedsuikerwaarden onttrekken vocht aan uw weefsels, ook aan uw ooglenzen. 

Dit heeft invloed op uw vermogen om scherp te kunnen zien.¹ Wanneer er schade is 
opgetreden, kan het enkele weken duren voor dit zich heeft hersteld. Als de 

bloedsuikerwaarde gedurende een aantal opeenvolgende jaren te hoog is, kunnen 
hierdoor ook de bloedvaten in het netvlies ernstig beschadigd raken. Zonder 

behandeling kan het gezichtsvermogen blijvend worden aangetast.⁷ 

5. HEBT U EEN TINTELEND GEVOEL IN UW 
VOETEN OF HANDEN?
Een verstoorde bloedsuikerwaarde kan de zenuwen in uw lichaam 
beschadigen. Dit wordt ‘neuropathie’ genoemd en doet zich voor in vier 
verschillende vormen. Het is mogelijk dat er sprake is van een of meer 
vormen van deze complicatie. Het meest voorkomende type noemen we 
‘perifere neuropathie’. Hierbij krijgt u eerst een tintelend of branderig 
gevoel in uw benen en voeten, daarna ook in uw handen.⁸ 

6.  GENEZEN UW BLAUWE PLEKKEN LANGZAAM?
Omdat de bloedvaten stugger worden, stroomt het bloed moeilijker door het 

lichaam. Voor het herstel benodigde voedingsstoffen en zuurstof kunnen 
daardoor moeilijker tot bij de wonden komen. Door de eerder beschreven 

neuropathie kunnen verwondingen lange tijd onopgemerkt blijven. Hierdoor 
neemt de kans op infectie toe. Bovendien maakt het lichaam van een patiënt 
met diabetes type 2 enzymen en hormonen aan waardoor uw afweersysteem 

minder goed werkt.⁹

Vul deze checklist met DT2-symptomen in

 

Sources:
(1) Mayo Clinic. (2016b, April 21). Diabetes symptoms: When diabetes symptoms are a concern. Retrieved February 7, 2019, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/in-depth/diabetes-symptoms/art-20044248
(2) Healthline. (2016). Diabetes Symptoms: Early Signs, Advanced Symptoms, and More. Retrieved February 7, 2019, from https://www.healthline.com/health/diabetes-symptoms
(3) Spero, D. (2016, November 30). What Causes Diabetes Fatigue? Retrieved February 7, 2019, from https://www.diabetesselfmanagement.com/blog/what-causes-diabetes-fatigue
(4) M Leontis, L. (n.d.). Type 2 Diabetes Symptoms and Warning Signs. Retrieved February 7, 2019, from https://www.endocrineweb.com/conditions/type-2-diabetes/type-2-diabetes-symptoms
(5) Diabetes Digital Media Ltd. (n.d.). Polyphagia - Symptoms and Causes of Increased Appetite. Retrieved February 7, 2019, from https://www.diabetes.co.uk/symptoms/polyphagia.html 
(6) Thuisarts. (2018, June 8). Mijn bloedsuiker is te hoog (bij diabetes type 2) | Thuisarts. Retrieved February 7, 2019, from https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/mijn-bloedsuiker-is-te-hoog-bij-diabetes-type-2
(7) Kaiser permanente. (n.d.). Eye Damage With Diabetes. Retrieved February 7, 2019, from https://wa.kaiserpermanente.org/healthAndWellness/index.jhtml?item=%2Fcommon%2FhealthAndWellness%2Fconditions%2Fdiabetes%2Feyes.html
(8) Mayo Clinic. (2018, September 7). Diabetic neuropathy - Symptoms and causes. Retrieved February 7, 2019, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-neuropathy/symptoms-causes/syc-20371580
(9) Geisinger. (2017, November 8). 3 reasons diabetic wounds are slow to heal. Retrieved February 7, 2019, from https://www.geisinger.org/health-and-wellness/wellness-articles/2017/11/08/20/05/3-reasons-diabetic-wounds-are-slow-to-heal 

Een van de vakjes aangekruist?
   Aarzel dan niet om dit met uw zorgverlener te bespreken.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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